
 

 
 

Formular de aplicare  

Programul Buget Civil al  Primăriei municipiului Chișinău  

Ediția - 2023 

Pentru cine este destinat acest formular de aplicare?  
Acest formular este destinat locuitorilor municipiului 

Chișinău, celor care vor să se implice în procesul 

decizional, să găsească soluții pentru orașul în care 

locuiesc, înaintând proiecte de interes local. Cetățenii pot 

trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot 

proiectele care urmează a fi finanțate și implementate prin 

intermediul Programului Buget Civil, stabilind astfel 

prioritățile de investiții pe sectoare.  

Pentru a se asigura succesul implementării acestui concept 

este necesară implicarea autorităților locale atât în ceea ce 

privește dimensiunea financiară alocată în acest sens (3 

milioane de lei, bani prevăzuți pentru Bugetarea 

Participativă) cât și în asigurarea unui cadru deliberativ 

specific, a repetivității procesului și mai ales în ceea ce 

privește asumarea implementării și monitorizării 

proiectelor propuse  și votate de către locuitorii capitalei.  

Scopul Programului Buget Civil 

Scopul Programului este de a încuraja locuitorii mun. 

Chișinău să se implice în procesul decizional, să fie activi 

și să asigure un cadru organizațional eficient de dialog între 

administraţia publică locală, cetățeni, prin identificarea 

problemelor și soluționarea acestora prin intermediul 

propunerilor de proiecte de interes local.  

 

Criteriile de eligibilitate ale proiectelor propuse 

Să corespundă unui obiectiv de interes general. 

Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar. 

Să nu aibă un caracter politic sau etnic. 

Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după 

implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor) 

Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi.  

Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.  

 

 

 

Prioritățile Programului privind Bugetarea 

Participativă:  

Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 

publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.    

Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei 

rutiere, etc. 

Infrastructură culturală şi socială: valorizarea 

patrimoniului arhitectural şi cultural, Street – art., proiecte 

destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, 

turism, etc. 

Smart city, green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, 

inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru 

energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent 

al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc. 

Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 

Chişinău în procesul decizional local. 

Educaţie, tineret şi sport. 

Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

Contact 

Dacă aveți careva întrebări cu privire la procesul de 

aplicare la Programul privind Bugetul Civil al municipiului 

Chișinău vă rugăm, să expediați un e-mail la adresa: 

bugetcivil@pmc.md până la data expirării termenului 

limită și să indicați în linia de subiect: ,,Proiect Buget 

Civil”. Telefon de contact: 022-20-17-08.  

 

Unde expediez acest formular?  

Formularul de aplicare urmează a fi transmis prin e-mail la 

adresa: bugetcivil@pmc.md, până la data de: 28 februarie, cu 

indicarea liniei de subiect ,,Proiect Buget Civil”. 

Anexa nr.1 Ghidul Aplicantului, Programul  
Buget Civil, Pentru ciclu de proiecte 2023 
 

Codul proiectului: 

 

mailto:bugetcivil@pmc.md
mailto:bugetcivil@pmc.md
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Formular de aplicare la Programul Bugetul Civil al  Primăriei 
municipiului Chișinău 

Domeniul tematic la care se referă 

proiectul  
Bifați domeniul tematic la care se referă proiectul. 

 Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor 
publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.  

 Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere, 
etc. 

 Infrastructură culturală şi socială: valorizarea patrimoniului 

arhitectural şi cultural, street-art, proiecte destinate păturilor 

defavorizate din municipiul Chişinău, turism, etc. 

 Smart city, Green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea 

serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, Inovaţii și 

cercetare, Eficiență Energetică, aplicaţii IT pentru energie 

regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, 

adaptarea la schimbările climatice, etc. 

 Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului 

Chişinău în procesul decizional local. 

❖ Educaţie, tineret şi sport: instruiri non-formale, 

traininguri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei 

și culturii. 

  Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Titlul proiectului Proiectul municipal „Literatura altfel” valorificat în contextul 

Zilei Internaționale a Cărții și a dreptului de autor 

Aria geografică a proiectului. 

Locația 
Vă rugăm să indicați locația: sector, adresa unde 

urmează să fie implementat acest proiect 

mun. Chișinău, sectorul Râșcani, instituția Colegiul Național de 

Comerț al ASEM 

Autorul de proiect 
Bifați răspunsul corect.  

 Persoană fizică 

❖ Persoană juridică 

Datele de contact ale autorului  
Completați câmpurile disponibile.  

Nume: Rotaru  

Prenume: Irina 

Vârsta: 31 ani 

Tel. de contact: 068973302 

E-mail: patrimoniulgeneratiilor@gmail.com 

Ați participat anterior în cadrul 

programului Buget Civil? 
Bifați răspunsul corect.  În cazul în care ați beneficiat 

anterior de finanțare, vă rugăm să indicați proiectul și 

suma de finanțare. Bifați răspunsul corect privind 

statutul proiectului.  

 DA    cu proiectul _______________________ 

                Suma_____________________________ 

                   IMPLEMENTAT 

                   NEIMPLEMENTAT 

 

❖ NU      

Termenul de implementare 
La termenul de implementare se va ține cont de 

calendarul programului privind Bugetul Civil în 

municipiul Chișinău, pe parcursul unui an.  

Începutul:     21.03.2023        Finalizarea: 21.12.2023 
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Categoria proiectului  

Vă rugăm să includeți numărul de semnături colectate 

 

 

❖ Proiect Mic      

Numărul de semnături 350 semnături 

(minim 100 semnături) 

 

Proiect Mare     

Numărul de semnături  

(minim 200 de semnături) 

Valoarea totală a proiectului 

(MDL) 

85578,00 lei 

Suma solicitată de la Primărie 

(MDL) 

64588,00 lei 

Contribuția beneficiarului (MDL) 

/ partenerilor 

20990, 00 lei 

Consorțiu de parteneriat? 
❖ DA    

 NU 

Lista tuturor partenerilor  
Denumirea Contacte Rolul 

I. Partener 1 Adresa juridică: Pretura 

sectorului Râșcani, 

strada Kiev 3 

Telefon: 022 44 10 98 

E-mail: 

pretura.riscani@gmail.c

om 

 Elaborarea 

caietului de sarcini 

 Elaborarea 

devizului de 

cheltuieli 

❖ Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 

 

II. Partener 2 

 

Adresa juridică: 

Direcția Educație, 

Tineret și Sport 

(Sectorul Râșcani), 

strada Kiev 5 a 

Telefon: 022 32 55 00  

E-mail: detsr@mail.ru 

 

❖ Elaborarea 

caietului de 

sarcini 

 Elaborarea 

devizului de 

cheltuieli 

 Achiziții 

 Lucrări 

 Altele 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 

Rezumatul Proiectului 

O scurtă descriere, dar explicativă a proiectului care poate fi utilizată pentru promovare. 

Proiectul municipal „Literatura altfel” valorificat în contextul Zilei Internaționale a 

Cărții și a dreptului de autor urmărește stimularea lecturii și promovarea rolului cărții, 

transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă, prin dezvoltarea 

capacităţii de utilizare a platformelor digitale în scopuri cultural-artistice.  șadar, prin 

proiectul enunțat, ne-am propus să găsim soluţii optime pentru valorificarea lecturii în 

municipiul Chișinău, dar mai ales să oferim, posibilitatea de a ralia educația digitală, la 

acțiuni cultural-artistice concrete (formare, concurs, editare produse, diseminare). Prin 

urmare, necesitatea implementării proiectului viabil datorită realizării compartimentului 

Activitățile proiectului este determinată de convingerea că astfel vom contribui la 

dezvoltarea competenței lectorale în mediul citadin, dar și în vederea stimulării demersului 

creativ – artistic prin susținerea financiară și publicarea creației  unui autor debutant din 

regiune. 

 

Descrierea detaliată a propunerii de proiect 

Descrieți în detalii propunerea Dvs. de proiect: scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui 

Proiect.  

Scopul: consolidarea statutului educației cultural-artistice prin conștientizarea efectului benefic 

al lecturii / scrierii în vederea formării, la beneficiari, a convingerilor, deprinderilor, 

aptitudinilor cu caracter aplicativ, care vor permite simultan și dezvoltarea competențelor 

lectorale, de comunicare, de scriere etc., generând definitivarea formării personalității omului 

citadin culturalizat. 

Descrierea desfășurată a proiectului: Proiectul municipal „Literatura altfel” valorificat în 

contextul Zilei Internaționale a Cărții și a dreptului de autor presupune a fi un proiect cultural-

artistic, cu impact social, implementat, în varianta pilot în instituția Colegiul Național de Comerț 

al ASEM.  

Proiectul vizează formarea (prin implementarea unui cerc opțional) aptitudinilor și deprinderilor 

indispensabile unui comportament responsabil față de lectură, prin prisma dezvoltării abilităților 

digitale, integrând realizarea producțiilor audiovizuale calitative (prin implicarea formatorilor), 

a imaginilor grafice elocvente, reprezentative mesajului operelor literare lecturate, a produselor 

extracurriculare (creație proprie: poezie / proză), care vor facilita  dimensiunea cognitivă a 

elevilor din ÎPT din municipiu. 
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Relevanța Proiectului 

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele 

relevante ale altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv). 

Proiectul va certifica formarea conștiinței lectorale a elevilor, prin asigurarea satisfacerii nevoii 

de a lectura pe tot parcursul vieții. Rezultatele confirmate prin organizarea cercului, training-

urilor, concursului, a produselor digitale realizate și plasate pe rețele de socializare, vor 

sintetiza experiența inedită câștigată de beneficiari, asigurând durabilitatea proiectului. Instituția 

va asigura organizarea, într- un mod eficient, a proiectului, prin implicarea resurselor financiare 

/ umane / intelectuale necesare derulării inițiativei propuse, totodată, implicând diverși actori din 

domeniul cultural / economic, ceea ce va favoriza promovarea imaginii instituționale, dar și a 

sectorului de pe domeniul de specializare al instituțiilor din ÎPT din municipiu.  

Indicatorii de evaluare a proiectului:  

În urma materializării Planului de acțiuni se vor evalua următorii indicatori: 

Indicatori cantitativi Indicatori 

financiari 

Indicatori calitativi De proces De impact 

Interni Externi 

⮚ Numărul de 

beneficiari 

⮚ Numărul de 

activități realizate 

⮚ Cercul 

implementat (30 

de elevi implicați) 

⮚ Materialele audio 

- vizuale editate 

⮚ Materiale grafice 

⮚ Produsul - 

conținut spre 

editare - editarea 

unei cărți 

Costurile 

directe și 

indirecte 

Calitatea 

produselor 

realizate 

Calitatea 

produselor 

(valoarea 

externă, la 

nivel 

național) 

Resurse 

umane 

implicate 

Efectele 

produse 

prin 

activitatea 

proiectului 

şi 

beneficiile 

obţinute 
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Obiectivul general al proiectului 

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului? 

Obiectivul fundamental al proiectului: conștientizarea necesității lecturii, prin promovarea și 

valorificarea cărților, implicând și utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează dezvoltarea 

aptitudinilor practice ale actantului fundamental al educației – elevul de azi, omul cultural de 

mâine.  

 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 

Obiective strategice: 

✔ formarea beneficiarilor proiectului în scopul dezvoltării abilităților lectorale; 

✔ organizarea și desfășurarea concursului „Literatura altfel” valorificat în contextul Zilei 

Internaționale a Cărții și a dreptului de autor, care va stimula spiritul de competitivitate 

în rândul elevilor - lectori; 

✔ stimularea editării unui produs artistic unic, realizat de un creator neinițiat. 

 
Activităţile Proiectului 

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, 

numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante 

care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală 

măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului. 

PLAN DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

Nr. 

de 

ord. 

Acțiuni 

planificate 

(CE?) 

Perioada 

(CÂND?) 

Responsabil / i 

(CINE?) 

Produsul 

(CE?) 

Beneficiarii 

(CUI?) 

1. Demararea 

oficială a 

proiectului, 

prin 

resuscitarea 

cadrului 

aferent artei, 

apelând la 

metoda 

instructiv - 

 21 martie, 

2023 

Coordonatorii 

proiectului 

  

Invitație  450 de elevi  (fete / 

băieți) din 

învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar / 

secundar  (centre de 

excelenţă /  colegii / 

școli profesionale) 
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informativă cu 

genericul 

,,Literatura 

altfel” 

 2. Demararea 

concursului 

dedicat Zilei 

Internaționale 

a Cărții și a 

dreptului de 

autor 

1-21 aprilie  Vasiliu Galina Eseu, 

Booktrailer, 

Proba grafică    

Minimum 60 de 

elevi implicați 

3. 
Implementarea 

cercului cu 

tentă artistică 

(30 ore contact  

direct) ,, 

Literatura 

altfel”  

Septembrie - 

decembrie, 

2023 

Vasiliu Galina, 

profesoară de 

Limba și 

literatura 

română, grad 

didactic 

superior 

Cercul opțional 30 de elevi (fete / 

băieți) din CNC al 

ASEM 

4. Lansarea 

concursului 

“Tinere talente 

literare” 

01.05.2023 - 

01.10.2023 

Membrii 

juriului 

 Volum editat  Membrii comunității 

culturale citadine   

5. Diseminarea 

celor mai 

reușite produse 

elaborate de 

participanții la 

ambele 

concursuri  

 

Publicarea 

unei cărți a 

tânărului autor 

Aprilie, 2023 

Octombrie, 

2023 

Coordonatorii 

proiectului 

Activități de 

marketing 

mediatizate pe 

pagina de 

Facebook și 

Instagram a 

instituției, pe 

pagina web a 

instituției   

 

Publicația 

Membrii comunității 

culturale citadine 

  

 

 

 

 

Planul detaliat de acțiuni 
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Nr. 

activități

i 

Activitatea (A) 

  

Trimestrul  Organizația/persoana 

responsabilă 

I - ul 

trimestru 

Al II - lea 

 trimestru  

 Al III - lea 

trimestru 

Obiectiv 1.   

A1.1 Demararea oficială a 

proiectului, prin 

resuscitarea cadrului 

aferent artei, apelând 

la metoda instructiv - 

informativă cu 

genericul ,,Literatura 

altfel” 

X 

  

  

  

  

  

  

  

-Activitatea de 

inaugurare se va 

desfășura în incinta 

Aulei ASEM (450 

locuri disponibile) 

-350 de elevi din cadrul 

Colegiului Național de 

Comerț al ASEM 

-Direcția Educație 

Tineret și Sport 

(sectorul Râșcani)- 3 

instituții de învățământ 

(12 reprezentanți) 

A1.2 
Implementarea 

cercului cu tentă 

educațională (30 ore 

contact  direct) ,, 

Literatura altfel” și 

realizarea produselor 

digitale utilizând 

laptopul și impimanta  

 X  Coordonatorii 

proiectului 

Beneficiarii 

proiectului 

Profesoara de Limba și 

literatura română - 

Vasiliu Galina, 

membru al A.O. 

,,Patrimoniul 

Generațiilor” 
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A1.3 Implicarea a 5 elevi 

care realizează cercului 

,,Literatura altfel” și a 

10 elevi din Consiliul 

Instituțional al Elevilor 

din CNC al ASEM  în 

vederea inițierii unui 

club tematic cu titlul 

,,Tinerii literați”  

(laptop, imprimanta, 

proiector) 

  

  

X 

  

 

X 

  

 

 

X 

  

Coordonatorii 

proiectului  

15 elevi din cadrul 

CNC al ASEM  

Indirect - circa 1700 de 

elevi din CNC al 

ASEM 

Obiectiv 2. 

A2.1 Concursul digital 

dedicat Zilei 

Internaționale a Cărții 

și a dreptului de autor” 

Conținut: Realizarea 

produselor digitale 

(video-uri). 

Concursul va fi divizat 

în IV secțiuni. 

Fiecare secțiune va 

presupune elaborarea 

unui produs digital cu 

tentă artistică, care 

vizează remedierea 

competenței lectorale 

în rândul elevilor din 

regiune 

  

X 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordonatrii 

proiectului 
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Obiectiv 3. 

A3.1 Crearea și gestionarea 

unei pagini pe 

facebook, cu plasarea 

trimestrială a 

informației despre 

activitățile realizate în 

cadrul proiectului, 

produsele digitale 

realizate: postere, PPT 

- uri, interviul, etc, 

sondajele elaborate, 

activitățile ce urmează 

să se desfășoare, etc. 

Pagina va orienta 

publicul spre inițierea 

în noțiuni de educației 

artistică, va fi 

disponibil online să va 

genera durabilitatea 

proiectului (laptop, 

imprimanta) 

  

  

X 

  

  

  

  

  

Coordonatorii 

proiectului 

Elevii instruiți în 

cadrul proiectului din 

CNC al ASEM  

Manager - editor  al  

blogului  (Corjița 

Natalia, membră AO 

„Patrimoniul 

Generațiilor”, 

profesoară de Limba și 

literatura română) 

A3.2 Lansarea concursului 

“Tinere talente 

literare” 

  

  

  

  

  

 X 

  

 

Coordonatorii 

proiectului 

Beneficiarii 

proiectului 

A3.3  Diseminarea celor mai 

reușite produse 

elaborate de 

participanții la ambele 

concursuri  

  

  

  

  

  

  

X 

  

Coordonatorii 

proiectului 

 

A3.4 Publicarea produsului 

artistic 

  

  

  

  

 

  

  

X 

Coordonatorii 

proiectului, 

Editura Bestseller,  

Ion Bargan 
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Durabilitatea/Sustenabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 

Întru asigurarea durabilității proiectului inițiat, se propune conjugarea cît mai rezonabilă și 

eficientă a eforturilor și a experiențelor membrilor implicați în formarea la beneficiari a 

competențelor specifice domeniului vizat, ceea ce va permite trasarea unei directive corecte în 

păstrarea și, ulterior, valorificarea demersului. Totodată, acest proiect reprezintă o primă 

experiență de instituționalizare a educației cultural-artistice în instituțiile de învățământ, într-un 

mod inedit și valoric, ceea ce va determina modificarea opticii de percepere a educației scrierii 

și de promovare a principiilor unui mediu educat digital / artistic. 

Prin realizarea produselor digitale, inclusiv editarea cărții unui autor începător se va asigura 

ciclitatea / durabilitatea procesului inițiat, asigurând totodată și continuitatea / stocarea 

realizărilor factice.  

 

Rezultatele scontate 
 

Rezultatele cantitative ale proiectului: cerc de 30 de ore implementat la nivel instituțional, 4 

activități cu statut non - formal (câte 1 / 2 trimestrial), nr. persoanelor participante 450 de elevi 

și min. 10 de persoane fizice din domeniul artei / culturii, minimum 20 produse (video-uri, book 

trailer -uri, etc.), editarea unei cărți (autor începător din mediul instituțional). 

Rezultatele calitative ale proiectului: Pentru a garanta faptul că proiectul obține rezultate 

conforme cu obiectivele strategice formulate, generând valori educaționale, sociale, acesta, în 

mod indispensabil, trebuie să implementeze un set de activități menite să ofere o soluție 

pertinentă în rezolvarea problemei identificate – insuficiența promovării lecturii la nivel 

regional, lipsa motivației pentru lectură. Asigurând principiul dezvoltării comunitare prin 

implicarea tuturor membrilor comunității educaționale, inclusiv atragerea partenerilor externi, 

proiectul, prin ambiția de a rezolva problema detectată, pronunță caracteristicile esențiale unui 

proiect de succes: inovator, fezabil, relevant, clar structurat, și, mai ales, durabil în timp. 

Așadar, în plan calitativ, un set de resurse materiale / didactice reprezentative formării 

atitudinilor relevante asigurării esențializării necesității lecturii, atingând competența lectorală, 

cea comunicativă și, nu în ultimul rând, cea digitală / editorială.  

Buget 

Vă rugăm să indicați bugetul propunerii DVS. de proiect indicând costurile pentru fiecare tip de 

material, lucrare, echipament care va fi achiziționat. Bugetul trebuie să fie realist și să se încadreze 

în cel mult 100 000 MDL (proiect mic), 300 000 MDL (proiect mare).  
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№ 

Denumirea 

Lucrări, 

materiale 

Cost per 

unitate 

(MDL) 

Nr. 

Unități  

Tipul 

contribuției 

(mijloace 

financiare / 

materiale - 

servicii) 

Preț total investiți 

(MDL) 

SURSA 

Resurse oferite de:  

Programul 

Buget Civil 

Autorul 

de 

proiect 

Partener 1 

Pretura 

Rîșcani 

Partener 2 

DETS 

1. 

Imprimantă  

Canon i-

SENSYSLBP226d

w 

https://enter.online/

tehnica-de-

birou/imprimante/l

bp226dw-canon-

sn-white 

6299,00 1 

Mijloace 

financiare: 

6299,00 

6299,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Proiector 

VIEWSONIC 

PX701HDH 

https://enter.online/

echipamente-de-

proiectie/proiectoar

e/proiector-

viewsonic-

px701hdh-home-

and-office-white  

15989,00 1 

Mijloace 

financiare: 

15989,00 

15989,00 

 

0,00 0,00 0,00 

3. 

Laptop 

https://enter.onlin

e/laptopuri/apple-

macbook-air-13-

2020-m1-8-gb-

256-gb-vga-

integrata-silver  

 

20490,00 1 

Mijloace 

financiare: 

20490,00 

17000,00 
3490,00 0,00 0,00 

4. 

Materiale necesare 

organizării și 

desfășurării 

concursului dedicat 

zilei Internaționale 

a Cărții și a 

dreptului de autor  

(consumabile ) 

 

500,00 

A4 

hârtie 

2* 112 

= 224, 

00 lei 

Hârtie 

A4 

pentru 

diplome  

100*2,5

0 = 250, 

oo lei 

Mijloace 

financiare: 

500,00 

500,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Implementarea 

4800,00 30 ore 
Mijloace 

financiare: 
4800,00 0,00 0,00 0,00 

https://enter.online/tehnica-de-birou/imprimante/lbp226dw-canon-sn-white
https://enter.online/tehnica-de-birou/imprimante/lbp226dw-canon-sn-white
https://enter.online/tehnica-de-birou/imprimante/lbp226dw-canon-sn-white
https://enter.online/tehnica-de-birou/imprimante/lbp226dw-canon-sn-white
https://enter.online/tehnica-de-birou/imprimante/lbp226dw-canon-sn-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/echipamente-de-proiectie/proiectoare/proiector-viewsonic-px701hdh-home-and-office-white
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
https://enter.online/laptopuri/apple-macbook-air-13-2020-m1-8-gb-256-gb-vga-integrata-silver
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cercului 

„Literatura altfel”   

4800,00 

6. 

Premierea elevilor 

participanți prin 

premii fără bani 
voucher(e) - cărți de 

la Librarius 

Secțiuni – 4 

Secțiunea I: 
Locul I – 

voucher în 

valoare de 500 

lei; 

Locul II: 2 

voucher(e) în 

valoare de 300 

lei; 

Locul III: 3 

voucher(e) în 

valoare de 200 

lei. 

Mențiune: 1 

voucher în 

valoare de 100 

lei. 

Secțiunea II: 
Locul I – 

voucher în 

valoare de 500 

lei; 

Locul II: 2 

voucher(e) în 

valoare de 300 

lei; 

Locul III: 3 

voucher(e) în 

valoare de 200 

lei. 

Mențiune: 1 

voucher în 

valoare de 100 

lei. 

Secțiunea III: 
Locul I – 

500lei *4 

vouchere 

=2000 

300 lei *8 

vouchere=

2400 

 200 lei 

*12 

vouchere 

=2400 

4 

vouchere*

100 lei 

=400 

 

 

100 lei*28 

vouchere 

=2800  

 

 

500 lei *6 

vouchere 

=3000 

10*500 

12*200 

8*300 

32*100 

Mijloace 

financiare: 

13000,00 

0,00 0,00 13000,00 0,00 
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voucher în 

valoare de 500 

lei; 

Locul II: 2 

voucher(e) în 

valoare de 300 

lei; 

Locul III: 3 

voucher(e) în 

valoare de 200 

lei. 

Mențiune: 1 

voucher în 

valoare de 100 

lei. 

Secțiunea IV: 
Locul I – 

voucher în 

valoare de 500 

lei; 

Locul II: 2 

voucher(e) în 

valoare de 300 

lei; 

Locul III: 3 

voucher(e) în 

valoare de 200 

lei. 

Mențiune: 1 

voucher în 

valoare de 100 

lei 

Premierea 

profesorilor 

coordonatori prin 

premii fără bani 

voucher(e)- cărți 

de la Librarius 

Premierea 

organizatorilor  

prin premii fără 

bani voucher(e)- 

cărți de la 

Librarius   
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7. 

Editarea culegerii 

unui tânăr scriitor 

în urma 

concursului 

“Tinere talente ale 

Chișinăului” 

22000,00 

1 

acțiuni*

n unități 

Mijloace 

financiare: 

22000,00 

20000,00 2000,00 0,00 0,00 

8. 

- Promovarea 

proiectului în 

cadrul unei 

emisiuni la radio 

- Rețele de 

socializare 

1500 

 

 

 

1000 

2 

Mijloace 

financiare: 

2500,00 

0,00 2500,00 0,00 0,00 

 
 

Sub-totaluri: 

 

 

85578,00 

 

 

64588,00 

 

 

7990,00 

 

 

13000,00 

 

 

0,00 

 
 Valoarea integrală a proiectului: 85578,00 

Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă 

 Vârsta / experiența 

relevantă a 

aplicantului 

Telefon de  

contact 

Adresa de e-

mail 

Alte experiențe de 

participare în cadrul 

proiectelor relevante 

Liderul 

grupului 

 

Rotaru Irina, 31 ani 

director adjunct în 

cadrul Colegiului 

Național de Comerț 

al ASEM,  

Președinte AO 

“Patrimoniul 

Generațiilor” 

068973302 rotaruirina91t

@gmail.com 

 

patrimoniulgen

eratiilor@gmail

.com  

1.Titlul proiectului: 

Generația  lege Legea 

Perioada: Decembrie, 2022 - 

Ianuarie, 2023 

Bugetul proiectului: 
4648,20 USD 

Organizația donatoare: PH 

International Moldova 

Scopul proiectului: 
Consolidarea statutului 

educației juridice la nivel de 

comunitate educațională, 

prin conștientizarea de către 

subiecții educaționali a 

necesității de a respecta 

drepturile și obligațiile 

prevăzute de lege și 

implicare în vederea 

formării convingerilor, 

deprinderilor, aptitudinilor 

cu caracter democratic, care 

vor permite simultan și 

dezvoltarea, la beneficiari, a 

competențelor sociale și 

civice, generând 

definitivarea personalității și 

mailto:rotaruirina91t@gmail.com
mailto:rotaruirina91t@gmail.com
mailto:patrimoniulgeneratiilor@mail.com
mailto:patrimoniulgeneratiilor@mail.com
mailto:patrimoniulgeneratiilor@mail.com
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conștiinței viitorilor cetățeni 

axați pe respectarea 

demnității umane și a 

drepturilor omului 

Persoana 

alternativă 1 

Budurin - Furculiță 

Cristina, 42 ani, 

directorul 

Colegiului Național 

de Comerț al ASEM 

069160914 budurin.furculi

ta.cristina@gm

ail.com    

Titlul proiectului: 
Promotion of the Cyber 

Hygiene E-Learning course 

at the National Commerce 

College of ASEM 

Numărul proiectului: G-

202210-69404 

Bugetul: 6500 USD 

Scopul: alfabetizarea 

beneficiarilor educaționali 

cu securitatea cibernetică 

Rezultate calitative: 

certificarea competențelor 

prin document 

Rezultate calitative: 400 

beneficiari 

Persoana 

alternativă 2 

Vasiliu Galina, 47 

ani, profesoară de 

Limba și literatura 

română, grad 

didactic superior 

069081496 vasiliugalina2@

gmail.com    

Titlul activității: 

Culturalizarea subiecților 

educabili prin vizite 

organizate la teatru 

(Teatrul Național 

“Eugene Ionesco”, 

Teatrul Național 

“Satiricus”) 

Perioada de 

implementare: Februarie - 

Septembrie, 2022 

Organizație donatoare: 

Membrii AO “Patrimoniul 

generațiilor”, Fondatorii 

Teatrelor, personalități 

culturale 

Rezultate măsurabile 

obținute:  

În plan cantitativ: 

numărul de persoane 

fizice implicate în 

valorificarea segmentului 

artă teatrală 

În plan calitativ: 

experiența unică, de o 

mailto:budurin.furculita.cristina@gmail.com
mailto:budurin.furculita.cristina@gmail.com
mailto:budurin.furculita.cristina@gmail.com
mailto:vasiliugalina2@gmail.com
mailto:vasiliugalina2@gmail.com
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sensibilizare spirituală 

desăvârșită, cu un impact 

emoțional și educativ 

puternic 

Parteneri 

№ Parteneri 

Enumerați partenerii (sau entitățile pe care le reprezintă) care vor contribui financiar sau prin 

implicare în cadrul Programului Buget Civil, în cazul în care aceștia există.  

 

 Partener/entitate Rolul partenerului în proiect 
Descriere detaliată 

 

1.  

Pretura sectorului Râșcani, strada Kiev 3 

Co - finanțare pentru concursul dedicat Zilei 

Internaționale a Cărții și a dreptului de autor 

(21.04.2023) 

2.  

Direcția Educație, Tineret și Sport (Sectorul 

Râșcani), strada Kiev 5 a 

Direcția Educație Tineret și Sport (sectorul 

Râșcani) va asigura implicarea instituțiilor de 

învățământ aferente la activitățile proiectului 

 

DATA DEPUNERII FORMULARULUI 22.02.2023 

NUME, PRENUME APLICANT ROTARU IRINA 

SEMNĂTURA APLICANTULUI ROTARU 

Vă rugăm să bifați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

Vă rugăm să includeți în dosarul de aplicare următoarele documente:  

❑ Formularul de cerere a proiectului pentru Programul Buget Civil, Ediția 2023  

❑ Lista de semnături 

❑ Cerere prin care autorul de proiect confirmă contribuția proprie, co-finanțarea.  

❑ Alte materiale aferente, dacă ele există: schiță de proiect, documentație tehnică ș.a. 

Da 

 


